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Kalmarstatistik 
Susanne berättar om Kalmar och den förväntade utvecklingen. 
 
Hushållsprognoser 
Roger Gustafsson från Boverket berättade om bland annat hur hushållen har utvecklats sen 
1990 samt om vilka data det finns om hushåll samt hushållsutvecklingen. Har berättade vad 
det finns för data om hushållet till exempel folk- och bostadsräkningar (t.o.m. 1990), bostads- 
och hyresundersökningen (BHU) (t.o.m. 2003), hushållens ekonomi (HEK) och 
undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). HEK  har genomförts varje år sedan 1975, 
syftet är bland annat att beskriva boendeutgifter för hushåll i olika upplåtelseformer. Den 
officiella boendestatistiken redovisas i HEK fr.o.m. 2003 års undersökning. Den ersätter 
hushållsdelen i Bostads- och hyresundersökningen som lades ner. Möjligheter till nedbrytning 
av statistiken på små befolkningsgrupper är dock begränsad. ULF genomförs sedan 1975. 
Syftet är bland annat att beskriva boendeförhållanden. Mellan 12000 och 13000 personer (16 
år och äldre) intervjuas varje år. En del av frågorna ställs till hela urvalet, varje år finns en 
fördjupningsdel som ställs till en del av urvalet. 
 
Utvecklingen av husshållensstorlek, ensamhushållen har ökat sedan 1960 fram till 1990, 
under samma period har hushållen med tre och fyra medlemmar minskat och andelen 
tvåpersonshushåll varit relativt konstant. Som avslutning konstaterar Roger att vi inte vet så 
mycket om hushållen på aggregerad nivå kan man få en hyfsad bild men på lägre 
aggregeringsnivå är kunskapen liten. Roger berättade även om hushållskvotmetoden. 
 
Flyttstudie  
Andreas berättar om en flyttstudie som genomförts i Jönköping kommun. Han går igenom 
teori, övergripande struktur av flyttarna, in- och utvandring, födda i Jönköping/tidigare 
Jönköpingsbor boendes annanstans, var de boende i Jönköping är födda, studenter/högskolan, 
bostadsmarknaden, arbetsmarknad/konjunktur. 
 

http://www.ksp.se/


Jönköping har sedan ungefär 1985 en ökande både in och utflyttning och en positiv 
nettoinflyttning. De stora flyttvinsterna under senaste åren sker från utlandet men även delvis 
från länet. Studenterna vid högskolan blir fler och fler vilket genererar än större befolkning. 
Andreas visar på ett mycket fyndigt sätt att det inte finns något samband mellan 
bostadsbyggande och flyttnettot i Jönköpingskommun. Andreas har även följt flera 
födelsekohorter födda i Jönköping och kollat från 15 års ålder hur stor andel som fortfarande 
bor kvar. Födelsekohorter födda senare flyttar i större utsträckning från Jönköping tidigare än 
vad tidigare födda generationer gör. 
 
Övriga frågor 
Vi diskuterade hur prognosgruppen ska presentera sig på KSP:s hemsida och kom fram till att 
våra minnesanteckningar ska finnas tillgängliga där. Vi ska även ha en trevlig text som 
innehåller information om att vi gärna svarar på frågor samt att man gärna får ta kontakt med 
sammankallande om det finns intresse av att bli medlem. 
 
Christina Ripa lämnar gruppen då hon bytt tjänst och slutar på Region Skåne. 
 
Frida Hägglund delar sista gången på mötet i Huddinge och ersätts därefter av sin efterträdade 
i Huddinge, Peter Wikman. Frida finns kvar i kommunen men byter arbetsuppgifter. Vi 
behöver därmed en ny sammankallande vilket kommer att väljas på nästa möte. 
 
 
Nästa möte 
14/2 Huddinge kommun 
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